Naam cursiste:……………………………………………………………………………………………….
Adres:………………………………………………………………………………………………………………
Postcode:…………………………………………………………………………………………………………
Woonplaats:…………………………………………………………………………………………………….
Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………….
Email: ………………………………………………………………………………………………………………
Naam Hond:…………………………………………………………………………………………………….
Reu/teef *
Geboorte datum: ………-………-…………
Ras: …………………………………………………………………………………………………………………..
Al gevolgde cursus met de hond zijn (hoogste discipline opgeven)
……………………………………………………………………………………………………………………………
Waar :….…………………………………………………………………………………………………………….
Les mogelijkheden: (vermeld even welke discipline je wilt volgen)
Maandagavond Maandagavond Dinsdagavond Dinsdagvond
19:00 uur
20:30 uur
19:00 uur
20:30 uur
Puppy
Gevorderde
Sociale huishond
GG-Beginners
GG I,II,III
Doggydance
Flyball
Combisport
Behendigheid
*Lessen gaan door bij voldoende deelname

Plaats:…………………………………………………………………… Datum: ………-…………- 20…………..
Handtekening:………………………………………………………………

Betalingsformulier

(Tegelijk inleveren met aanmeldingsformulier)

-Deelname aan een cursus kan alleen indien het verschuldigde cursusgeld is ontvangen
- Iedere cursist is persoonlijk aansprakelijk voor door hem/haar of door zijn/haar hond aangerichte schade aan derden, aan de
hondenschool en/of haar medewerkers, zelf als deze hond door een instructeur wordt overgenomen voor een oefening.
- Het wordt alle cursisten/eigenaren dringend aangeraden zorg te dragen voor opname van de hond in de lopende
aansprakelijkheidsverzekering van de cursist/eigenaar.
- Het gebruik van prikbanden en teletac is verboden.
- De cursist is verantwoordelijk voor zijn / haar hond en ook voor het opruimen van eventuele 'ongelukjes' van de hond op het terrein van
HS de 4voeter.
- De cursist volgt de aanwijzigingen van de instructeur te allen tijde op.
- Bij de 1e les het inentingsboekje meebrengen

Uw gegevens:
Naam cursiste:……………………………………………………………………………………………….
Adres:………………………………………………………………………………………………………………
Postcode:…………………………………………………………………………………………………………
Woonplaats:…………………………………………………………………………………………………….
Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………….
Email: ………………………………………………………………………………………………………………
Kosten
Lesgeld zijn als volgt:
Puppy
: € 70,00 (hiervoor krijgt u 10 veldlessen en 1 theorieles en een certificaat)
Gevorderde
: € 75,00 (hiervoor krijgt u 12 veldlessen en 1 proefexamen en 1 examen)
Sociale Huishond : € 75,00 (hiervoor krijgt u 12 veldlessen en 1 proefexamen en 1 examen ). De officiële examens wordt na het
goed afleggen van het proefexamen afgenomen.

G&G-B tm 3

: € 90,00 (hiervoor krijgt u 15 veldlessen waarvan er 1 een proefexamen is) De officiële examens wordt na

Behendigheid
Doggy Dance
Combi sport
Flyball
Frisbee

:
:
:
:
:

het goed afleggen van het proefexamen afgenomen.

€
€
€
€
€

90,00 (hiervoor krijgt u 15 veldlessen)
90,00 (hiervoor krijgt u 15 veldlessen )
90,00 (hiervoor krijgt u 15 veldlessen )
70,00 (hiervoor krijgt u 10 veldlessen)
70,00 (hiervoor krijgt u 10 veldlessen)

Betalingsmogelijkheden
Ik heb het geld al overgemaakt op Giro nummer 758374860 tnv P.H.C. de Weert
Ik betaal contant 70 euro bij de 1e les voor de puppy/flyball/frisbee* cursus
Ik betaal contant 75 euro bij de 1e les voor de Gevorderde/Sociale Huishond
Ik betaal contant 90 euro bij de 1e les voor de behendigheid/combi sport/doggy dance/GG*
* aangeven welke discipline het betreft

Formulieren opsturen naar:
HS de4voeter
Bremstraat 162
4711 RP st Willebrord
Of mailen naar: hsde4voeter@home.nl

-Deelname aan een cursus kan alleen indien het verschuldigde cursusgeld is ontvangen
- Iedere cursist is persoonlijk aansprakelijk voor door hem/haar of door zijn/haar hond aangerichte schade aan derden, aan de
hondenschool en/of haar medewerkers, zelf als deze hond door een instructeur wordt overgenomen voor een oefening.
- Het wordt alle cursisten/eigenaren dringend aangeraden zorg te dragen voor opname van de hond in de lopende
aansprakelijkheidsverzekering van de cursist/eigenaar.
- Het gebruik van prikbanden en teletac is verboden.
- De cursist is verantwoordelijk voor zijn / haar hond en ook voor het opruimen van eventuele 'ongelukjes' van de hond op het terrein van
HS de 4voeter.
- De cursist volgt de aanwijzigingen van de instructeur te allen tijde op.
- Bij de 1e les het inentingsboekje meebrengen

